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 تکمیل و تجهیز سلف سرویسموضوع پروژه: 

 تومان 000/000/500/5حدود : هزینه شده مبلغ

 مترمربع 450 زیربنا:

 درصد 93  : کل فیزیکی پیشرفت

 :مشخصات فنی

 اسکلت فلزی -۱

 سقف تیرچه کرومیت -۲

 نما سنگ -3



 لوک شمالی و جنوبی و بلوک میانی مجتمع علوم انسانی اجرای ب

 

 
 
 

 
 
 
 

 مجتمع علوم انسانیاجرای ادامه موضوع پروژه: 

 تومان 000/000/500/8 حدود : هزینه شده مبلغ

 درصد 73  : کل فیزیکی پیشرفت

 :مشخصات فنی

 طبقه، سه بلوک، سقف دال 5اسکلت بتن،  

 سیستم پانل، – دی -بتن آرمه، دیوارهای تری 

  و گرمایش

  سرمایش فن کوئل و هواساز



 دانشکده هنر و معماری )اسکلت(  تکمیل

 

 
 

 

تکمیل اسکلت دانشکده هنر و  :موضوع پروژه

 معماری

 تومان 000/000/500/۲حدود   : هزینه شده مبلغ

 درصد 30 : کل فیزیکی پیشرفت

  :مشخصات فنی

 طبقه  3اسکلت بتن،-۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجتمع آموزشی ، کمک آموزشی و خوابگاهی

 

 
 

 

 

اجرای مجتمع آموزشی، کمک آموزشی و موضوع پروژه: 

 خوابگاهی

 تومان 000/000/900/3 حدود مبلغ هزینه شده:

 درصد 63 : کل فیزیکی پیشرفت

 :مشخصات فنی

-دی-طبقه، سقف تیرچه بلوک، دیوارهای تری 5اسکلت بتن ،

 یش و سرمایش فن کوئل و هواسازپانل، سیستم گرما

 اقدامات انجام شده:

 

 اتمام اسکلت و سقف بتن آرمه -۱

 درصد کانال های تأسیساتی 95اجرای  -۲

 اتمام لوله کشی آب سرد و گرم -3

 اتمام شاتکریت نما -4

 شیب بندی بام -5

 اسکلت راه پله فرار و ساخت فریم پنجره ها -6

 اجرای دست انداز بام و اتمام شاسی کشی  نما -7

 درصد تاسیسات فاضالب  90انجام حدوداً  -8

 درصد تاسیسات برقی 50انجام  -9

 ایزوگام بام  -۱0

 درصد سقف های کاذب 70نصب بیش از  -۱۱

 

 

 

 

 

 



 آزمایشگاه سازه و هیدرولیک

 

 

 
 

 
 
 

احداث آزمایشگاه سازه و هیدرولیکموضوع پروژه:   

 تومان 000/000/450  :هزینه شدهلغ مب

 مترمربع 540زیربنا: 

 درصد 80 : کل فیزیکی پیشرفت

 :مشخصات فنی

 اسکلت فلزی و دیوار آجر سفال

 اقدامات انجام شده:

 اجرای فونداسیون و اسکلت -۱

 اجرای سقف  -۲

 اجرای دیوارهای جانبی  -3

 اجرای درب و پنجره  -4

 مای داخلی و بیرونی اجرای آجر سفال ن -5

  اجرای کف سازی -6

 

 

 

 

 

 

 

 



  اجرای اسکلت دبیرستان دخترانه خاش

 

 
 

 
 

دبیرستان خاش  اجرای اسکلت موضوع پروژه:  

 تومان 000/000/450 حدود :هزینه شدهمبلغ 

 مترمربع ۱500زیربنا: 

 درصد 80 : کل فیزیکی پیشرفت

 :مشخصات فنی

 سقف تیرچه بلوکاسکلت بتنی، دو طبقه، 

 اقدامات انجام شده:

 اجرای فونداسیون-۱

 اجرای اسکلت طبقه همکف -۲

 اجرای سقف طبقه همکف و ستون های طبقه اول   -3

 

 

 

 

 

 


